
Romanos: Uma vida de fé
Semana #15 “Somos um”
Romanos 12:3-8
16 de outubro de 2022

Oferta + Anúncios
+ Joe, introdução com Brad // Café da Manhã dos Homens, neste sábado às 10h. Café da manhã
burritos!
+ Festa da Colheita | 2 semanas fora no sábado, 29 de outubro 15-17h
+ Programa Depois da Escola | Começa esta semana! terças-feiras, ainda dá tempo de servir - voluntários são
necessários (toda semana, uma vez por mês, com seus filhos, etc.)
+ Encontro Nike

Mensagem

• Estamos caminhando por um dos livros mais monumentais da Bíblia... é rico, é profundo, é complexo.
• Para alguns de vocês, talvez a primeira vez que você ouviu alguém pregar/ensinar através de um livro da
Bíblia, outros, talvez a primeira vez que você realmente, realmente olhou para o livro de Romanos.
• Aqui está o que é incrível, talvez até surpreendente: com todas as complexidades e definições e teologia,
esta rica compreensão do pecado, e morte e graça e a bondade de Deus; com TODAS essas coisas grandes
e às vezes complicadas, esta carta é realmente sobre, UMA, SIMPLES, Coisa.

• Esta carta é sobre como você e eu podemos realmente viver uma vida de fé.
• Uma das coisas mais fascinantes sobre a Bíblia, (e eu entendo que não todos na sala têm a mesma opinião
sobre a Bíblia), mas uma das coisas que eu adoro...
• Quando você lê o Novo Testamento, a coisa que o impressiona é que os indivíduos são convidados a se
conectar com Deus, NÃO através de consistência, ritual ou tradição; mas as pessoas são encorajadas a se
conectar com Deus, através da FÉ.
• E a grande palavra que vimos, repetidas vezes, em Romanos é a palavra CONFIANÇA. Esta palavra fé. É
essa ideia de você e eu colocando nossa confiança em Jesus.
• E chegamos a Deus, nos conectamos com Deus, através da FÉ.
• Agora, o que vimos, reiterado em Romanos, é o que realmente lemos no primeiros capítulos do Velho
Testamento.
• Muitas vezes as pessoas querem justapor umas às outras, mas o que você vê é que o que lemos no Velho
Testamento é que o que causou a ruptura do relacionamento em primeiro lugar, é o que está tentando ser
restaurado no Novo Testamento, através de Jesus, e através dos ensinamentos encontrados no Novo
Testamento.
• Foi a FÉ, foi a falta de CONFIANÇA que quebrou o relacionamento, e AGORA, o que vemos é que é a
CONFIANÇA, é a FÉ que está se recompondo.
• Aquela história nas primeiras páginas de Gênesis, sobre Adão e Eva? Essa é nossa história.
• Basicamente, cada um de nós disse, em algum momento ou outro, em voz alta, ou em sua mente, você
pensou: “Eu não confio em você. Eu não acho que você tem meu melhor interesse em mente. Eu sei a
diferença entre o certo e o errado, mas eu acho que você está escondendo algo de mim.”



• Você sabe do que eu estou falando?
• Quantas vezes acabamos de violar nossa consciência? Ou você desobedeceu o que talvez você pensou que
Deus queria que você fizesse, porque você pensou que era mais inteligente, ou pensou que se obedecesse,
perderia algo bom, ou algo divertido?
• Todos nós temos essa história.
• E nós temos essa história, porque essa coisa toda, lá no início, com a humanidade decidindo que Deus
realmente não pode ser confiável - que você pode provavelmente, (note isso), você provavelmente pode
confiar em si mesmo, mais do que você pode confiar em Deus.
• E então o relacionamento foi rompido e o relacionamento está rompido hoje, exatamente pelo mesmo
motivo.
• Então, sentiria que quando Jesus vier, ele consertaria essa coisa do jeito que estava quebrado.
• Ilus. Se uma poste de suporte estiver quebrada, como você conserta isso?
• Você apenas coloca novos em torno dele? Tentar apoiá-lo? Tentar torná-lo estável?
• Não! a maneira real de corrigi-lo é a coisa mais difícil de consertar ele; tirando, e colocando o novo.
• Quando se trata da questão da fé, a maneira como muitos tentam consertá-la é apoiando-a. Colocamos isso
aqui, e aquilo ali, e tentamos consertá-lo, mas não estamos realmente consertando-o.
• Na verdade, na maioria das vezes, o que sustentamos é uma religião vazia; com bom trabalho; com
declarações de fé e definições com as quais podemos nos sentir confortáveis, mas não com FÉ real.
• O relacionamento não foi rompido por fazer um monte de coisas ruins; a relacionamento foi quebrado porque
não confiamos em Deus.
• Portanto, não deve nos surpreender que esse relacionamento seja curado, consertado, colocado juntos,
através de um ato de CONFIANÇA.
• Sua fé e minha fé em Deus são extremamente importantes para Deus.
• Porque? Porque à medida que sua fé, sua confiança, cresce, sua intimidade com Deus cresce e amadurece.
• Quanto mais confiança você tem, mais íntimo você se torna.
• Isso é verdade em todos os outros relacionamentos, certo?
• Casado? Minha esposa sabe mais coisas sobre mim do que qualquer outra pessoa, na verdade.
• Ela sabe o suficiente para me surpreender que ela participa na igreja aqui.
• Mas, na verdade, quanto mais eu confio nela, e ela em mim, melhor, mais aberto e honesto e íntimo é nosso
relacionamento.
• Então Paulo está escrevendo, e sua preocupação número um é que nós, você e eu, que nós devemos ter fé.
• E nos versículos que estamos vendo... ele vai dizer algumas coisas que podem não ser FÁCEIS de ouvir.
Porque o mais fácil é deixá-lo quebrado; mas isso é perigoso.
• O difícil é consertar, e às vezes isso significa enfrentar algumas coisas que não são fáceis de ouvir.
• Como você e eu CRESCEMOS em nossa fé?



Romanos 12:3
3 Pois pela graça que me foi dada, digo a todos entre vocês que não pensem em si mesmo como mais alto do
que deveriam pensar, mas pensem com juízo sóbrio, cada um de acordo com a medida de fé que Deus
designou.

• Paulo dá um palpite sobre o assunto que está prestes a abordar.
• Ele diz, pela 'graça' que me foi dada.
• Graça - 'charis', plural é charismata - presentes da graça.
• É usado para descrever os dons que o novo testamento diz que as pessoas têem.
• Recebi um presente, não para ganho pessoal, mas para servi-lo. Me foi dado um presente para te ensinar. E
com base nessa graça, ou presente, quero dizer algumas coisas para vocês.
• Ponto de partida: Ele diz: “Antes de entrar nessa área de alongamento da fé, antes de falar sobre presentes,
eu tenho que dizer algo: não pense mais de si mesmo do que você deveria pensar. Em vez disso, ele diz,
tenha um julgamento sóbrio”.
• Sóbrio - literalmente, ele está nos desafiando a pensar com precisão sobre nós mesmos.
• Não muito alto de si mesmo, não muito BAIXO de si mesmo.
• Paulo está falando sobre autopercepção, auto-conhecimento, alguns podem até dizer, auto-estima.
• E ele diz, seja PRECISO.
• Não pense muito alto (essa é nossa tendência natural), mas também não pense em humilde em excesso.
• O mundo tem uma imagem baseada no esforço e na realização.
• Sou bom porque faço isso ou fiz isso.
• Se você atende ao padrão, sente-se superior. Se você falhar, você se sentirá inferior.
• Mas os cristãos têm acesso a uma identidade e auto-imagem completamente únicas – que ninguém outro
tem.
• O Evangelho diz que você está quebrado…
• Mas você é completamente amado em Deus por causa do que Jesus Cristo fez.
• E isso te humilha... mas depois te levanta, porque ele fez isso para você.
• Você nunca pode se odiar.
• Se você fizer isso, você não trouxe o evangelho para o seu ser interior.
• O que torna uma pessoa cristã não é, de forma alguma, quão BOM ela é.
• Quando nos fixamos nisso, isso resulta em indivíduos muito inseguros, muito maníacos que pensam demais,
porque fizeram o bem, ou pensam em ser humildes, porque fizeram mal.
• Paulo diz para ficar sóbrio, é tudo uma questão de motivação, não de ação.
• É a motivação que o distingue. É o poder, é a razão.
• O que motiva, o que é?
• No versículo um, Paulo falou de “Sacrifícios Vivos”... é essa ideia que temos desistir dos nossos direitos.
Significa que submetemos a direção de nossa vida a alguém.



• Pensar com precisão significa que você sabe quem você é e o que tinha que ser feito para você, mas você
também sabe como você é amado e o que foi feito para você, e ISSO, nos muda.
• Que nos transforma de dentro para fora.
• Então ele diz, tenha uma visão clara de quem você é, partindo para frente...
• E então, ele usará uma ilustração, descrevendo COMO devemos viver como uma pessoa que tem uma visão
precisa de quem ela é.

Romanos 12:4-5
4 Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, 5
assim nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo, e membros individualmente uns dos outros.

• Quero destacar algumas coisas.
• Ele usa duas palavras juntas... muito importante: UM e NÓS.
• NÓS, somos UM corpo.
• O que ele está dizendo... (para alguma ilustração nova ou estranha) é que a igreja, as pessoas que estão
seguindo Jesus, NÓS, somos um corpo, e então ele continua e diz: somos UM corpo em Cristo.
• Os textos romanos referiam-se ao Estado como o “corpo” do Imperador.
• Paulo empresta essa imagem para se referir ao povo de Deus como um novo reino, uma nova sociedade.
Como corpo de Cristo (1 Coríntios 12:12-27; Efésios 1:23; 4:12-16; 5:23, 30; Colossenses 1:24).
• Ele diz que NÓS somos os MEMBROS ou as partes do corpo deste novo corpo.
• Nós, todos nós, especialmente dotados e projetados, formamos as partes deste corpo.
• Da mesma forma que Paulo tem seu 'charis' você tem 'charismata'. Você tem dons....
• Você e eu recebemos habilidades... capacidades... experiências... nos tornam quem somos.
• Esta não é uma ideia nova para nossa cultura.
• Em nossa cultura, pensar em seus dons e habilidades especiais é muito normal.
• Esse aspecto de que Paulo está falando não é realmente contracultural. Não é novo.
• Mas é aqui que nos separamos. Aqui está a grande reviravolta.
• Cultura fala sobre como você pode aproveitar esses dons para o sucesso pessoal.
• Como você pode conseguir aquele emprego que sempre desejou?
• Essa educação que você deseja?
• Como você pode fazer as coisas que deseja? Realizar seus sonhos, etc.?
• Como você pode pegar o que o torna especial e ALAVANCAR isso em sucesso pessoal?
• É aí que nos separamos.
• Não pense que você tem esses dons e habilidades para ser especial, para que você possa alavancar quem
você é e o que você fez. Não não, não, não.
• Paulo diz, isso não quer dizer: “Porque eu tenho isso, sou especial, ou melhor do que, ou qualquer que seja."
• VOCÊ, recebeu esses presentes para devolver-se ao corpo de Cristo.



• Paulo não apenas usa essas imagens para redefinir NÓS, mas também para definir nossa relacionamento
com Jesus, e é aqui que nossa fé realmente começa a crescer. Este é onde entra a CONFIANÇA.
• Você provavelmente também já ouviu falar da ideia de um 'chefe de estado'.
• Quando os chefes de estado se reúnem são eles que representam e mais muitas vezes LIDERANDO
grandes grupos de pessoas.
• Paulo também emprestou essa imagem e se referiu em vários lugares a Jesus sendo a CABEÇA de seu
CORPO, a igreja.
• Qual é o significado?
• Cabeça - de onde você tira seu motivo, sua identidade, sua razão de viver.
• Quando Jesus é a cabeça, isso significa seu motivo, sua identidade, sua razão é ele.
• Nós o representamos fisicamente neste mundo quando trabalhamos juntos em unificação, harmonia,
encontrando nosso papel complementar a desempenhar e fazendo-o em cooperação com outros seguidores
de Cristo.
• Temos a tendência de reverter isso... e permanecemos inalterados.
• Nós somos a cabeça e queremos que Jesus seja parte do NOSSO corpo. Ele é uma extensão de nós,
fazendo as coisas, para nós.
• Nós vamos até ele, esperando que ELE cumpra a NOSSA vontade. Não o contrário.
• Não apenas somos incentivados a pensar com precisão sobre nós mesmos, não apenas somos
encorajados a identificar nossos dons, MAS, ele então diz, que não somos nós que que determinam como
eles são aplicados... Jesus é.
• Nós, usamos nossos dons, como ELE quer que usemos.
• E ISSO, exige uma CONFIANÇA incrível.
• Porque você pode não ser pago. Pode custar-lhe alguma coisa. Você pode não receber o crédito. Pode não
preencher seu currículo, mas ISSO não é o que significa seguir a Jesus.
• Seguir a Jesus significa que você olha para o que tem e dá isso para ele.
• E então, naquele momento em que você pensa, bem, eu posso lidar com isso, ele avança um passo adiante.

Romanos 12:4-5
4 Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, 5
assim nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo, e membros individualmente uns dos outros.

• Não pertencemos apenas a Jesus, pertencemos uns aos outros.
• Alto grau de comprometimento.
• Somos partes um do outro.
• Estamos comprometidos uns com os outros.
• Existe um alto grau de lealdade.
• Embora possamos representar bem a Cristo por nós mesmos, nós o representamos melhor em comunidade
comprometida.



• Você pode estar por aí amando as pessoas e representando Cristo para os outros, mas você representá-lo
MELHOR na comunidade comprometida. Onde eles podem vê-lo como um família comprometida. Onde eles
não obtêm apenas um lado de Jesus.
• Ilustre. Namoro - conheça a família - senhoras, como ele trata sua mãe? Sua irmã? A família dele? Porque
você vai ser da família, e é melhor você ver como ele trata você.
• Podemos namorar pessoas além das fronteiras de nossa família.
• Jesus te ama! Queremos ajudá-lo!
• Mas o que eles veem quando conhecem a família?
• Mas como você ama as pessoas AQUI?
• Demonstramos o amor de Cristo de forma mais completa em um comunidade, e não por nós mesmos.
• E isso significa que haverá dois aspectos de tensão. Unidade e Diversidade.
• Muitas vezes nos concentramos na unidade. Temos que ser unificados, temos que ser unificados!
• Então, vamos desenvolver tolerância à nossa diversidade.
• Mas a tolerância está mirando MUITO para baixo.
• É um insulto, não é?
• “Ei, eu sei que você é diferente de mim. Na verdade, você é diferente o suficiente para me deixar um pouco
desconfortável. Acho você meio irritante. Se eu tivesse do meu jeito, provavelmente nem todos passaríamos
tempo juntos. Mas, mas. s boa notícia, É, EU, POSSO, TOLERAR você.
• Isso não é ÓTIMO!?
• Isso não edifica ninguem.
• Não quero tolerar você. Eu quero celebrar você.
• O corpo não é apenas uma metáfora da unidade. É também uma metáfora para a diversidade.
• Existem diferentes partes do corpo com diferentes funções.
• Temos que ir além da tolerância e começar a celebrar.
• Não é apenas “Não é bom que estamos nos tornando unificados”.
• Também deve ser: “Não é maravilhoso que também estejamos nos diversificando. Nós somos diferentes. E
isso é incrível, e é bom.”
• Devemos celebrar as diferenças.
• Devemos apreciar a diferença.
• Certamente devemos exigir que todos ajam, pensem, vivam como nós.
• Se o fizermos, então, bem, teremos uma igreja cheia de ouvidos. Ou uma igreja que tem muitas mãos.
Ou, e agora vai-se a esta igreja, aquela onde todos são um PÉ no corpo de Cristo.
• Não devemos almejar ser unificados apesar de nossa diversidade.
• Devemos nos esforçar para sermos conscientemente unificados E diversificados!
• É isso que ele diz nos próximos dois versículos:

Romanos 12:6-8
6 Tendo dons que diferem segundo a graça que nos foi dada, usemo-los: se profecia, em proporção à nossa
fé; 7 se serviço, em nosso serviço; aquele que ensina, em seu ensino; 8 aquele que exorta, em sua exortação;
aquele que contribui, em generosidade; aquele que lidera, com zelo; aquele que age
de misericórdia, com alegria.



• Os sete dons listados aqui são representativos e ilustrativos, não exaustivos.
• As pessoas têm a tendência de pegar uma lista como esta e dizer: “Bem, AQUI, aqui estão os dons que
Deus dá.
• Mas Paulo não escreveu tentando fazer uma lista de todos os dons. É simplesmente uma representação.
• Como nós sabemos? Bem, se você olhar para 1 Coríntios 12:8-11; 28-31; Efésios 4:11; 1 Pedro 4:10-11,
você vê que são listas diferentes.
• Você pode imaginar se as pessoas recebessem essas cartas e dissessem: 'estes são os presentes' e depois
um dia, esbarraram um no outro, e eles tinham um conjunto diferente de presentes? Quem tem a lista
verdadeira?
• Bem, isso é bobo, certo? Ele estava apenas mencionando alguns.
• Então, o que fizemos? Pegamos TODAS as listas e as combinamos para que NÓS temos todos eles.
• Sério? Era esse o ponto?
• E quando Paulo, escrevendo uma carta, compartilha uma lista de comportamento realmente quebrado,
pecado? Isso é TODO o pecado?
• Ou quando ele fala sobre como Deus trabalha, não é de todas as maneiras que Deus funciona.
• Quando ele fala sobre como viver o amor, (nos próximos versos), não é só as 12 maneiras de viver como
uma pessoa amorosa.
• Estes são representativos e certamente nem todos os aspectos de quem você é são resumidos nesta lista.
• Há coisas sobre você, sua história, seus talentos, quem você é fisicamente, mentalmente; há coisas em que
você é bom - o ponto é que elas são TODAS presentes.
• Eles estão na lista? Não? Isso importa? Não.
• E, NENHUMA dádiva espiritual é A dádiva que os seguidores de Cristo devem manifestar.
• Não há um presente ou dom que Paulo diga: “Todo mundo precisa disso”.
• O que todos precisam ter é a ética do amor de Jesus.
• Seja qual for o seu dom, há uma alegria quando você exercita esse dom, quando você usa esse presente
para o reino.
• Mas o que muitas vezes acontece é que, quando o fazemos, há uma conexão, uma alegria, que você quer
que todos tenham isso.
• Ilus. Quando eu ensino, é talvez, talvez um ponto a cada semana, quando eu vou,
"É isso. Cara, é tão bom. AMO quando uso meu dom do jeito que uso. Sobre 50% do tempo eu estou
vibrando.”
• Você pode me imaginar chegando e dizendo: “Porque eu sinto essa sensação de alegria e satisfação de
ensinar, acho que VOCÊ também deveria Ensinar."
• (Também podemos chamar isso de como dizimar uma igreja em 30 minutos ou menos, certo?)
• Porque nem todos devem ensinar.
• Isso não acontece quando eles fazem o que você tem o dom de fazer.
• Isso acontece quando eles fazem o que eles são dotados para fazer.



• Celebramos a diversidade no corpo de Cristo.
• No que você é bom, onde você esteve, é tudo um presente.
• O dom que Paulo está usando ao escrever isso, e o que ele usa como exemplo, é aquele que ele teve por
causa de sua educação em uma escola rabínica e uma que ele teve ANTES que ele era até mesmo um
seguidor de Cristo.
• Agora que ele é um seguidor de Cristo, este dom agora é um DOM para o corpo.
• O ponto de Paulo é que tudo o que você está equipado para fazer, use-o para servir a família de fé. A linha
estrita de divisão entre dons sobrenaturais e habilidades naturais não é uma preocupação com Paulo – nem
deveria ser para nós.
• A igreja não é um 'lugar' que você vem para recarregar as baterias.
• A igreja é uma comunidade de pessoas que formam um corpo, um corpo que está realizando algo para os
propósitos de Cristo.
• Paulo entendia que se as pessoas, como você e eu, não acreditássemos apenas “DENTRO” do corpo de
Cristo, mas na verdade vivessem COMO o corpo de Cristo, então pessoas como você e eu cresceríamos
na nossa fé...
• A tensão de ser desafiado...
• tensão em deixar outra pessoa tomar as decisões
• tensão em sair da minha zona de conforto
• tensão em fazer algo e não saber exatamente COMO você vai lucrar.
• Quando você fizer isso, sua fé, sua confiança, crescerá.
• E sua intimidade, a realidade de seu relacionamento com Deus também.
• Posso apenas lhe dizer... uma das razões pelas quais estou fazendo o que faço hoje é que em um
determinado momento da vida, quando foi realmente decisivo, usei meus dons... ensinar, ser professor... ter
férias de verão... e então usei meus dons...
• Não estou dizendo nada sobre onde você pode usá-los agora... eu tinha essa experiência quando fazia
muito sentido avançar nessa direção... só porque você está 20 anos em uma carreira de professor, ou 15 em
uma carreira de marketing, ou 5 em uma carreira na contabilidade, isso não significa que você está à margem.
• "Acho que sou espectador, então vou conseguir 50 assentos no estádio ao meio do campo e comprar um
cachorro-quente."
• De jeito nenhum! Não importa quem você é, não importa onde você, sua fé CRESCE quando você começa a
usar seus dons, suas habilidades, de forma a fazer avançar a mensagem, o ministério, de Jesus.
• Você é um “ANFITRIÃO”
• Alguns de vocês... você sabem, porque vocês estão nisso.
• Alguns de vocês... vocês sabem, porque lá atrás era uma viagem, um projeto, uma aula, algo que você fez,
que esticou sua fé e você teve intimidade...
• Para alguns de vocês... é tudo novo.
• O objetivo é descobrir seus dons, suas habilidades e usá-los...

Bênção

Amén!


